
 

4. KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN KÄYT-

TÖTALOUSOSA 2019–2026 TULOSALUEITTAIN    

Strategiakartta 2019–2026 (kaksi valtuustokautta)  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 13.6.2018 § 130 

Näkökulmat    Strategiset päämäärät  

 

 

Asiakas ja asukas    

 

 

Henkilöstö ja  

uudistuminen 

 

Johtaminen ja 

palvelujen 

järjestäminen 

 

Talous 

 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2019–2026. Strategiset 
päämäärät näkökulmittain 

Toiminta-ajatus 

Edistämme hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä tuemme itsenäistä selviytymis-
tä.  

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja 
vaikuttavasti. 

Arvot 

Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus (VALOA) 

Visio  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.  

HYVINVOIVAT, AKTIIVISET 

JA OSALLISTUVAT ASIAK-

KAAT 

 

HOUKUTTELEVA TYÖPAIK-

KA 

HYVÄN PALVELUN KAINUU  

 

 

 TASAPAINOINEN TALOUS 



 

  

Asiakas ja asukas 

Yhtymätason 

strateginen 

päämäärä 

 

Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  

 

Kriittiset menes-

tystekijät 

Mittarit/ arvi-

ointi-kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

1. Parannamme 

kainuulaisten 

hyvinvointia, ter-

veyttä ja toiminta-

kykyä yhteistyös-

sä kuntien, yksi-

tyisten palvelun 

tuottajien ja kol-

mannen sektorin 

kanssa  

Väestötason 

mittarit: 

1.1 Kansan-

tautien vakioitu 

summaindeksi 

(vertailutieto 

vuoden viiveel-

lä) 

 

 

 

1.1 126,2 (v. 

2016 tieto) 

 

 

 

1.1 126 

 

 

 

1.1 125 

 

 

1.1 Ennaltaehkäisevä 

työ ja Hyte-

työryhmän laajen-

taminen koskemaan 

myös yksityisiä pal-

velun tuottajia ja 

kolmatta sektoria. 

1.2 Maakunnan hyvin-

vointikertomuksen 

laatiminen 

2. Kehitämme 

mahdollisuuksia 

asiakkaiden osal-

listumisen lisää-

miseksi  

 

 

2.1 Yhteistyö-

verkostojen ja 

kehittäjä-

asiakkaiden ja 

kokemus-

asiantuntijoi-

den määrä 

2.1  
2 kuulemis-
tilaisuut-
ta/kunta 

 
 

2.2  

62 kehittäjä-

asiakasta 

2.1      

Kunta – ja 

järjestöyh-

teistyö 

 

 

 

2.2 Mallin 

kehittäminen 

kehittäjä-

asiakkai-

den/kokemus

asiantuntijoi-

den käyttöön 

 

 

2.1      

Kunta- ja 

järjestöyh-

teistyö suju-

vaa 

 

 

2.2 Käyte-

tään kehittä-

jäasiakkaita 

ja kokemus-

asiantuntijoi-

ta laajasti 

 

2.1 Parannamme kunta- 

ja järjestöyhteistyön 

mallia osallisuuden vah-

vistamiseksi 

 

2.2 Laajennamme asi-

akkaiden osallistumis-

mahdollisuuksia palvelu-

jen kehittämisessä     

2.2 Sähköisten palvelu-

jen kehittäminen sekä 

niiden käyttöön liittyvä-

asiakkaiden ohjaus ja 

neuvonta  

3. Mahdollistam-

me asiakkaan 

valinnanvapauden 

eri muodoissa  

3.1 Valinnan-

vapausmalli 

-sote-keskus 

-suunhoito 

- HB (henkilö-

kohtainen 

budjetti) 

-asiakasseteli 

3.1 Valinnan-

vapauspilotin 

haku käynnis-

tyy keväällä 

2018 

3.1 Pilotoi-

daan valin-

nanvapaus 

 

3.1 Malli 

käytössä 

3.1 Valinnanvapausmal-

leja kokeillaan suoran 

valinnan palveluissa, 

henkilökohtaisessa bud-

jetissa ja asiakassetelis-

sä 

3.2 Palvelu- 3.2 Palvelu-

seteli käytössä 

3.2 Ostopal-
velujen suh-

3.2 Palvelu-

setelien käyt-

3.2 Palvelusetelitoimin-

nan ja siihen liittyvän  



seteli osassa perhe-

palveluja ja 

vanhus-

palveluja 

de omaan 
toimintaan 

Palvelusete-
lien käyttö-
aste nousee 

töastetta 

nostetaan 

sähköisen asioinnin  

laajentaminen 

4. Tarjoamme 

asiakkaille tar-

peen mukaiset 

palvelut oikea-

aikaisesti. (Asiak-

kaat ovat tyyty-

väisiä saamiinsa 

palveluihin) 

4.1 Hoito- ja 

palvelutakuun 

toteutuminen 

 

4.1 Omaval-

vontajärjes-

telmän tilas-

toinnin virhe-

lähdettä on 

selvitetty ja 

järjestetty kou-

lutusta 

4.1. Palvelu-

lupaus laadit-

tu 

 

4.1 Asiakas-

tarpeen arvi-

oinnin ja 

palveluoh-

jauksen ke-

hittäminen.  

 

 

4.1 Palvelu-

lupauksen  

mukainen 

toiminta to-

teutuu 

4.1 Hoito- ja 

palvelutakuu 

toteutuu 

100%:sti 

kaikilla osa-

alueilla 

 

 

4.1 Palvelulupauksen 

laatiminen 

 

 

4.1 Kehitetään palvelu-

tarpeen arviointi- ja pal-

veluohjauksen malli 

4.1 Ennaltaehkäisevien 

palvelujen tarjonnan 

kehittäminen 

4.2 Asiakasko-

kemus 

4.2 QPro on 

käytössä koko 

kuntayhtymän 

alueella 

4.2 Asiakas-

kokemuksen 

seuranta ja 

kehittäminen 

 

4.2 Monipuo-

linen palaute-

järjestelmä 

käytössä 

kaikilla 

4.2 Kattavan asiakaspa-

lautejärjestelmän kehit-

täminen ja siitä tiedot-

taminen asiakkaille 

4.2 Asiakaskokemuksen 

kerääminen ja hyödyn-

täminen 

 

 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Yhtymätason 

strateginen 

päämäärä 

 

Houkutteleva työpaikka  

Kriittiset menes-

tystekijät 

 

Mittarit/ arvi-

ointikriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

5 Riittävän, osaa-

van henkilöstön 

turvaaminen 

 

5.1 Omalla 

työllä vs osto-

palveluna tuo-

tetun työn 

kannattavuu-

den arviointi 

 

 

 

5.1 Avoimia 

tehtäviä mm. 

erikoislääkä-

reistä, sosiaali-

työntekijöistä, 

sairaanhoita-

jista, psykolo-

geista jne. 

 

 

5.1 Henkilös-

tömitoitusten 

suositusten 

noudattami-

nen 

5.1 Pätevöi-

tymisen tu-

keminen, 

jotta osaami-

nen kehittyy 

5.1 Työmää-

rä oikein 

mitoitettu, 

avointen 

tointen luku-

määrä hallit-

tavissa 

 

 

5.1 Alueella tuotettavan 

palvelun ja ostopalvelun 

jatkuva arviointi 

 

 

 

 

 



5.2 Kilpailuky-

kyinen palk-

kaus 

5.2. Palkkojen 

jälkeenjäänei-

syys estää 

rekrytointeja 

5.2. Valta-

kunnallisiin 

keskiarvo-

palkkoihin 

pyrkiminen 

5.2. Oikeu-

denmukainen 

palkka teh-

dystä työstä 

5.2. Laajamittainen 

palkkojen arviointi 

6. Tuemme joh-

tamista ja lä-

hiesimiestyötä 

 

6.1 Henkilös-

tön muutosoh-

jelma  

 

 

6.1 Henkilös-

tön muutosoh-

jelma ei käy-

tössä  

6.1 Henkilös-

tön muutos-

ohjelman 

hakeminen  

6.1 Henkilös-

tön muutos-

ohjelma to-

teutettu 

6.1 Toteutamme muu-

tosohjelman ja tarjoam-

me muutosvalmennusta  

6.2 Kehitys-

keskustelut   

%-osuus yli    

1 v. kestävistä 

palvelussuh-

teista 

 

6.2. Toteutu-

nut n. 80 % 

 

6.2 Toteutu-

mis-% 80-  

100, koska 

mukana  

lyhytaikaisia 

ja määräai-

kaisia työn-

tekijöitä, joille 

ei pidetä 

6.2 Toteutu-

mis-% 80-

100, koska 

mukana ly-

hytaikaisia ja 

määräai-

kaisia työn-

tekijöitä, joille 

ei pidetä 

6.2 Kehityskeskustelut 

toteutuvat suunnitellusti 

 

7. Uuden sairaa-

lan ja  maakun-

ta/sote -

uudistuksen muu-

tosten, organisaa-

tiorakenteen ja 

talouden valmiste-

lun toteutus 

7.1 Toimiva 

muutosjohta-

minen toimin-

nan kaikilla 

tasoilla 

 

7.1 Muutosten 

toteuttaminen 

aloitettu yh-

teistyössä 

henkilökunnan 

kanssa 

7.1 Toimen-

pide-

ohjelman 

toteutuminen 

7.2. Johta-

misjärjestel-

män uudis-

taminen 

 

 

7.3 Henkilös-

töresurssien 

kohdentami-

nen toimin-

nan muutos-

ten edellyt-

tämällä taval-

la 

7.1 Muutok-

set toteutettu 

yhteistyössä 

henkilökun-

nan kanssa 

7.1.–7.3 Toimenpideoh-

jelman toteutumisen 

seuranta 

7.1.–7.3 Uusi sairaala -

konseptin toteutus hen-

kilöstö ja viestintä huo-

mioiden 

7.1.Puolustusvoimien 

aseman huomiointi 

maakunta/sote               

-uudistuksessa 

7.3. Riittävä resurssointi 

8. Johdamme 

henkilöstön hy-

vinvointia ja kehi-

tämme osaamista 

 

 

8.1 Sairaus-

poissaolot 

pvä/HTV 

8.1 

14,4 pvä/ HTV 

 

8.1  
12,5 
pvä/HTV 

 

8.1    

10 pvä/ HTV 

8.1 Varhaisen tuen         

-mallin aktiivinen käyttö 

8.1 Työyhteisön ilmapii-

rin kehittäminen 

8.2 Työyhtei-

sön ilmapiiri-

osio työhyvin-

vointikyselyssä 

(mitataan paril-

lisina vuosina) 

8.2 Ei mitattu 

vuonna 2017 

8.2 Tulos yli 

4 (0-5) 

8.2 Tulos yli 

4,0 (0-5) 

8.2 Kaikissa työyhtei-

söissä hyvinvointiky-

selyn palaute käsitel-

ty/esimiehet 

 



8.3 Täyden-

nyskoulutus 

pv/hlö 

8.3 Tieto vuo-

sitasolla osana 

henkilöstöra-

portti 

8.3            

2,8 pv/hlö 

8.3   

yli 3 pv/hlö 

8.3 Täydennys-

koulutuksen suunnittelu 

kehityskeskustelujen 

pohjalta ja koulutusten 

kirjaaminen HRM-jär-

jestelmään 

8.4 Varhemak-

sujen osuus-% 

henkilöstö-

kuluista 

8.4   

0,67 % 

8.4 Laskeva 

trendi 

8.4 varhe-

maksujen 

osuus henki-

löstökuluista 

laskee 

8.4 Työhyvinvointityö 

 

  

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen 

Yhtymätason 

strateginen 

päämäärä 

 

Hyvän palvelun Kainuu 

Kriittiset menes-

tystekijät 

 

Mittarit/ arvi-

ointikriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

9. Johdamme 

palveluiden teho-

kasta ja vaikutta-

vaa järjestämistä 

sekä tuottamista 

asiakas- ja pro-

sessitiedon avulla 

 

9.1 Asiakas-

kokemus 

9.1 Mallia ei 

ole vielä aloi-

tettu 

9.1 Jatketaan 

asiakasko-

kemusten 

keräämistä ja 

hyödyntämis-

tä eri mene-

telmillä; asia-

kaspalaute-

määrän li-

sääminen 

9.1. Asiakas-

kokemuksen 

perusteella 

palvelut on 

mitoitettu 

vaikutta-

vammiksi ja 

luotettavam-

miksi 

9.1 Asiakaskokemusar-

viointimallin kehittämi-

nen, käyttöönotto ja 

tehostaminen 

9.1 Sähköinen, paperi-

nen ja suullinen rapor-

tointi 

9.1 Asiakasraatien pe-

rustaminen kunnallisesti 

yhteistyössä eri toimijoi-

den kanssa 

9.1 Ennaltaehkäisevää 

työtä lisätään 

9.1 Tietotar-

peet 

 

9.1 Johdon 

työpöydän 

käytön laajen-

nus käynnissä 

9.1 Johdon 

työpöydän 

sisällön ke-

hittäminen ja 

raportointi-

työkalun 

käyttöönotto 

9.1 Tiedolla 

johtaminen 

on johtamis-

prosessin 

ydin 

9.1 Tiedolla johtamisen 

kehittäminen 

9.2 Paljon 

palveluja käyt-

tävien asiak-

kaiden tunnis-

taminen 

9.2 Luotu toi-

mintamalli 

soten asiakas-

työhön (monia-

laisen yhteis-

työn ABC) 

9.2 Tunnista-

misen mene-

telmän käyt-

töönotto 

9.2 Mene-

telmä käy-

tössä 

9.2 Tutkimustiedon hyö-

dyntäminen 



9.3 Johdon 

katselmusten 

toteutuminen 

9.3 Osittain 

toteutunut 

9.3 Johdon 

katselmukset 

toteutuvat 

100 % 

 

9.3 Prosessi-

katselmoin-

tien pilotointi 

9.3 Johdon 

katselmukset 

toteutuvat 

vastuu-

aluetasoilla 

100 % 

9.3 Prosessi-

katselmoinnit 

toteutuvat 

keskeisissä 

hoito- ja pal-

veluketjuissa 

9.3 Johdon katselmus-

käytänteiden uudistami-

nen osana laadunhallin-

tajärjestelmän (ISO 

9001:2015) uudistamista 

 

9.3 Prosessikatselmoin-

timallin kehittäminen 

tukemaan prosessien 

johtamista 

9.3 Toimivan maakun-

nallisen omavalvonta-

suunnitelman laatiminen   

10. Kehitämme 

asiakkaillemme 

mahdollisuuksia 

entistä aktiivi-

sempaan osallis-

tumiseen omaan 

hoito- ja palvelu-

prosessiinsa 

 

10.1 Sähköis-

ten asiointipal-

velujen käyttö-

aste ja sähköi-

sen asioinnin 

kehittäminen 

laaja-alaisesti 

10.1 Verkkosi-

vujen uudistus 

käynnissä 

 

10.1 Sähköi-

sen asioinnin 

lisääminen 

10.1 Sähköi-

nen asiointi 

luonnollinen 

osa jousta-

vaa toimintaa 

10.1 Korvataan mahdol-

lisuuksien mukaan hen-

kilökohtaisia kontakteja 

sähköisillä palveluilla  

 10.2 Käyttö 

31.12.2017 

mennessä     

22158 henki-

löä 

10.2 15 000 

kainuulaista 

käyttää 

Omasote –

palvelua 

10.2 20 000 

kainuulaista 

käyttää 

Omasote –

palvelua 

10.2 Omasoten käyttöä 

tehostetaan ja palveluja 

lisätään sekä tuetaan 

asiakkaiden sähköistä 

asiointia (erityisesti itse- 

ja omahoito) 

11. Johdamme 

hoito- ja palvelu-

ketjuja asiakas-

lähtöisesti integ-

roituna kokonai-

suutena läpi or-

ganisaation 

 

11.1 Toimivat 

hoito- ja palve-

luketjut (Lean) 

11.1  Valmiit 

prosessit 159, 

valmiit hoito-

ketjut 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Valmistel-

tu Leadership 

Master; Uudis-

tuva Lean -

johtajaval-

11.1 Keskei-

set hoito- ja 

palveluketjut 

määritelty ja 

kuvaaminen 

aloitettu 

 

11.1 Hoito- ja 

palveluketju-

jen vastuu-

henkilöt ja 

heidän val-

tuudet määri-

telty 

 

 

 

 

11.2 Lean 

jalkautuu 

organisaa-

tiossa laa-

11.1 Hoito- ja 

palveluketju-

ja johdetaan, 

katselmoi-

daan ja kehi-

tetään tavoit-

teellisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Lean –

työtapa käy-

tössä koko 

organisaa-

11.1 Palvelut ja tuotan-

totavat uudistetaan har-

kiten 

 

 

 

11.1 Keskeiset hoito- ja 

palveluketjut määritel-

lään, kuvataan, asete-

taan tavoitteet ja mittarit.  

Hoito- ja palveluketjujen 

vastuuhenkilöt ja heidän 

valtuudet määritellään 

(prosessien johtaminen) 

11.1 Kehitetään hoito- ja 

palveluketjujen katsel-

mointimalli (prosessikat-

selmointi)  

 

11.2 Sisäisten kehittä-

jien kouluttaminen Lean-

menetelmään 



mennus käyn-

nistyy 3/2018 

jem-malle tiossa  

12. Uudistamme  

palveluita saata-

vuuden, saavutet-

tavuuden ja kor-

kean laadun var-

mistamiseksi 

sote- ja maakun-

talain mukaisesti 

12.1 Tervey-

denhuollon 

järjestämis-

suunnitelma ja 

järjestämisso-

pimus päivite-

tään 

 

 

12.1 Valmis-

tautuminen 

järjestämisen 

ja tuottamisen 

erottamiseksi 

 

12.1 Päivitetty 

 

 

12.1 Asia-

kasohjauk-

sen, omahoi-

don ja säh-

köisten pal-

veluiden 

monipuolis-

taminen ja 

laajentami-

nen 

12.1 Suunni-

telma järjes-

täjän ja tuot-

tajan erotta-

miseksi ja 

kilpailuky-

kyisten pal-

velujen tuot-

tamiseksi 

12.1 Asia-

kasohjaus, 

omahoito ja 

sähköiset 

palvelut toi-

mivat laaja-

alaisesti 

 

 

12.1 Asiak-

kaat valitse-

vat soten 

tuottamat 

palvelut 

 12.1 Palvelujen kehit-

täminen 

 

 

 

 

 

12.1 Suunnitelma tehty 

järjestäjän ja tuottajan 

erottamiseksi 

12.1 Oman tuotannon 

palvelujen laatu, tehok-

kuus ja taloudellisuus 

12.2 Omaval-

vonnan ja 

etukäteisval-

vonnan kehit-

täminen 

12.2 Omaval-

vontasuunni-

telma laadittu 

ja toimintakä-

sikirjojen päivi-

tys käynnissä 

12.2 Oma-

valvonta-

suunnitelmat 

ja laatukäsi-

kirjat päivite-

tään 

12.2 Oma-

valvonta ja 

auditointi-

suunnitelma 

päivitetään 

 

 

12.2 Laajen-

netaan    

ulkoista serti-

fiointiarvioin-

tia 

12.2 Laatu-

käsikirjat 

käytössä 

kaikissa ydin-

toiminnoissa 

 

12.2 Syste-

maattinen 

omavalvonta 

ja auditointi 

tukee toimin-

tojen jatku-

vaa paran-

tamista 

 

12.2 Ydin-

toiminnat 

sertifiointiar-

vioinnin pii-

rissä 

12.2 Omavalvonta-

suunnitelmat ja laatukä-

sikirjat päivitetään 

 

 

12.2 Kehitetään audi-

tointi- ja omavalvonta-

käytänteitä 

 

 

 

12.2 Laaditaan suunni-

telma toimintojen sertifi-

ointiarviointiin  

12.3 Potilas- ja 

asiakasturval-

lisuus (Haipro, 

Tuku) 

Haipro= haitta-

tapahtumat 

Tuku = turval-

lisuuskulttuuri 

12.3 Potilas-

turvallisuus-

puolelle tehtiin 

Haipro –

ilmoituksia 

vuoden 2017 

aikana 4 158 

kpl, joista lä-

heltä piti 30 %, 

tapahtui poti-

laalle 70 %, 

ilmoituksista 

 

12.3 Suunni-

telma kansal-

lisen potilas- 

ja asia-

kasstrategian 

tavoitteiden 

saavutta-

miseksi on 

laadittu 

12.3 Tuku     

 

12.3 Palvelut 

ovat vaikut-

tavia ja tur-

vallisia poti-

las- ja asia-

kasstrategian 

tavoitteiden 

mukaisesti 

 

12.3 Yhte-

 

12.3 Kansallisen potilas- 

ja asiakasturvallisuus-

strategian tavoitteiden 

saavuttamiseksi laadi-

taan suunnitelma 

 

 

12.3 Kehitetään yhte-



käsittelemättä 

6 % eli 246 kpl 

-kyselyn 

(2018) poh-

jalta noste-

taan keskei-

set kehittä-

miskohteet 

yhtenäisen 

turvallisuus-

kulttuurin 

edistämiseen 

näinen tur-

vallisuuskult-

tuuri tukee 

potilas- ja 

asiakastur-

vallisuuden 

jatkuvaa 

parantamista 

näistä turvallisuuskult-

tuuria hyödyntämällä 

turvallisuuskulttuuriky-

selyn tuloksia (kysely 

kolmen vuoden välein)  

      

 

  

Talous 

Yhtymätason 

strateginen 

päämäärä 

Tasapainoinen talous  

Kriittiset menes-

tystekijät 

Mittarit/ arvi-

ointi-kriteerit 

Nykytila 

(TP17) 

Tavoite 2019 Tavoite 2026 Toimenpiteet 

 

13. Toteutamme 

toimintamme ta-

lousarvion puit-

teissa 

 

13.1 Talousar-

vio ja tilinpää-

tös 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 Vuoden 

2017 toiminta-

kulujen toteu-

maprosentti 

ilman liikelai-

tosta oli 98,9 

%.  Tilikauden 

tulos ilman 

liikelaitosta oli 

1,2 milj. euroa 

ylijäämäinen 

ennen ko. 

summan kun-

nille palautet-

tavan kirjauk-

sen tekemistä. 

Taloutta seu-

rataan ja halli-

tukselle esitel-

lään kuukau-

sittain to-

teumaraportti 

vuosiennustei-

neen.  Raportti 

toimitetaan 

myöskin yhty-

mävaltuuston 

jäsenille.  

Osavuosira-

portti toimite-

taan myös 

13.1 Tilin-

päätös toteu-

tuu realisti-

sen ja palve-

lut turvaavan 

talousarvion 

mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 Tilin-

päätös toteu-

tuu realisti-

sen ja palve-

lut turvaavan 

talousarvion 

mukaan 

 

  

13.1 Taloutta seurataan, 

poikkeamiin puututaan 

ja vältetään alijäämän 

muodostumista 



kunnille. 

 13.2 Asiakas- 

ja palvelumak-

sujen kokoa-

minen yhteen 

13.2 Asiakirja 

koottu 

13.2 Päätök-

senteossa 

päivitetään 

ko. asiakirjaa 

13.2 Asiakir-

jat pidetään 

ajan tasalla 

13.2 Asiakirjaa ylläpide-

tään 

      

14. Järjestämme 

palvelut kustan-

nustehokkaasti 

 

 

 

14.1 Soten 

nettomenot 

€/asukas, Kun-

taliitto 

(vertailutieto 

vuoden viiveel-

lä) 

14.1 Soten 

nettomenot v. 

2016 €/asukas 

3.389 (maan 

ka 3.106) 

14.1 Soten 

nettomenot 

kasvavat 

hallitusti 

14.1 Soten 

nettokustan-

nukset euroa 

/asukas on 

korkeintaan 

valtakunnalli-

sessa kes-

kiarvossa 

14.1.-14.2 Toimintaket-

jun tehostaminen ja 

kustannustietoisuuden 

lisääminen. Uuden sai-

raalan toimintamallien 

käyttöönotto. 

14.2 Esh:n 

tuottavuus-

tilasto, keskus-

sairaalat; epi-

sodi-

tuottavuus 

THL (vertai-

lutieto vuoden 

viiveellä) 

Tuottavuus = 

toiminnan 

tuotoksen ja 

sen aikaan-

saamiseksi 

käytettyjen 

panosten väli-

nen suhde 

Tuottavuus = 

Tuotokset 

Panokset 

14.2 Vuoden 

2016 olimme 

seitsemännek-

si tuottavin 

kes-kussairaa-

loiden joukos-

sa  

14.2 Kolmen 

tuottavimman 

keskussai-

raalan jou-

kossa 

14.2 Kolmen 

tuottavimman 

keskussai-

raalan jou-

kossa 

 

      

 

 

Mittarit/Tunnusluvut   

 

Mittarit/Tunnus-

luvut 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 

 

TA2018 ta-

voite 

TA 2019 

Asukas, asiakas      

Vakioitu kansan-

tauti-indeksi (Kela) 

laskee yhden yk-

sikön vuodessa 

128,2 126,2 Tieto kevääl-

lä 2018 

<128 <128 



nykyisestä arvosta 

129,3 (v. 2010) 

Vakioitu sairasta-

vuusindeksi las-

kee yhden yksikön 

vuosittain nykyi-

sestä arvosta 

119,6 (v. 2010) 

121,1 121,0 Tieto kevääl-

lä 2018 

<120,0/<112 <120/<112 

Terveyden edis-

tämisen aktiivi-

suus perustervey-

denhuollossa (si-

joitus parempi 

kuin koko maassa 

keskim.) 

74 (koko maa 

66) 

72 (koko maa 

66) 

Seuraavan 

kerran v 2018 

Suomen pa-

ras 

Suomen paras 

Hoito- ja palve-

lutakuun toteu-

tuminen (poik-

keamat rapor-

toidaan) 

ESH/TESA 

toimenpitee-

seen pääsyä 

yli 6 kk jonot-

taneita oli yh-

teensä 62.  

Hoidontar-

peen arvioon 

pääsyä yli 3 kk 

odottaneita yht. 

49. Huom! 

Lukuihin sisäl-

tyy puutteellisia 

merkintöjä, 

jolloin todelli-

nen luku on 

huomattavasti 

pienempi 

ESH:ssa toi-

menpiteeseen 

pääsyä yli 6 kk 

jonot-taneita oli 

yht. 15. 

ESH:ssa hoi-

dontarpeen 

arvioon pääsyä 

yli 3 kk odotta-

neita oli yh-

teensä 44.   

ESH:ssa 

toimenpitee-

seen pääsyä 

yli 6 kk jonot-

taneita oli 

yhteensä 7.  

ESH:ssa 

hoidontar-

peen arvioon 

pääsyä yli 3 

kk odotta-

neita oli yh-

teensä 54. 

Ei yhtään 

uhkasakko-

uhkaa tai 

huomautusta 

Ei yhtään uhkasak-

kouhkaa tai huo-

mautusta 

Asiakaspalaute-

kysely 

     

Henkilöstö ja 

uudistuminen 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 

tavoite 

TA 2019 

Sairauspoissaolo-

jen kehitys 

(tpv/HTV) 

15,5 14,4 pv/htv 14,4 tpv/HTV 12,0 pvä/ 

HTV 

12,0 pvä/ HTV 

Keskimääräinen 

siirtymisikä eläk-

keelle nousee 

61,0 

 

61,5 Vanhuus-

eläkkeelle 

64,0, työky-

vyttömyys-

eläkkeelle 

59,1 

62,0 62,0 

Työhyvinvointiky-

selyn kehitys 

3,5 3,4 Joka toinen 

vuosi 

3,6 3,6 

Täydennyskoulu- 2,7 pv/hlö 8.444 työpäi- 3,1 pv/hlö 3,0 pv/hlö 3,0 pv/hlö 



tus vää 

 

Varhe-maksujen 

osuus-% henkilös-

tökuluista 

0,76 % 0,84 % 0,67 % laskeva tren-

di 

laskeva trendi 

Johtaminen, pal-

veluiden järjes-

täminen ja tuo-

tantotavat 

TP 2015 TP 2016 TP 2017  TA 2018 

tavoite 

TA 2019 

Laatujärjestelmän 

ulkoiset ja sisäiset 

auditoinnit (kpl/v) 

 

Ulkoiset 100 % 

ja sisäiset 41 

% 

Ulkoiset 100 % 

ja sisäiset 85 

% 

Ulkoiset 50 

%; etenee 

suunnitellusti 

Toteutuu 100 

% 

Toteutuu 100 % 

Kehityskeskuste-

lujen toteutu-

minen 

Toteutunut 

osittain eli 67 

%.  Prosenttia 

pelkästään 

pitkistä työ-

suhteista ei ole 

saatavilla.  

Prosentti tulee 

päivän nuppi-

luvun mukaan 

31.12.2015.  

Sijaiset paina-

vat luvussa, 

vaikka alle 

vuoden sijai-

sena olevien 

kanssa ei kes-

kusteluja käy-

dä. 

75 % n 80 %  Toteutumis-

% 80-100 

Toteutumis-%  

80-100 

Vuosittain kehitet-

tävät palvelu- ja 

hoitoketjut 

Hoitoketjuja on 

työstetty 

Vuonna 2016 

uudet aloitetut 

5, valmiit pro-

sessit 154, 

valmiit hoito- ja 

palveluketjut 

28  

Valmiit pro-

sessit 159, 

valmiit hoito-

ketjut 28 

Lean jakau-

tuu organi-

saatiossa 

laajemmalle 

Lean jakautuu or-

ganisaatiossa laa-

jemmalle  

Talous TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 

tavoite 

TA 2019 

Tilinpäätöksen 

vertailutiedot (toi-

mintakulut) 

kasvu -% n. 

3,6 

kasvu -% 0,3 kasvu -% 0,1 kasvu -% 1,0 kasvu -% 1,0 

Sosiaali- ja tervey-

denhuollon talous 

Kainuu (koko maa) 

(SOTKAnet, Kunta-

liitto, THL) 

     



Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon 

nettokustannukset 

euroa/asukas 

3737 (3125) 3389 (3106) 3746 (3049) Korkeintaan 

valtakunnal-

linen ka  

Ero valtakunnalli-

seen keskiarvoon 

kaventuu 

Sosiaalitoimen 

nettokustannukset 

euroa/asukas 

 1518 (1296) 1349 (1301) 1526 (1238) Korkeintaan 

valtakunnal-

linen ka 

Ero valtakunnalli-

seen keskiarvoon 

kaventuu 

Terveystoimen 

nettokustannukset 

euroa/asukas 

 2219 (1835)  2040 (1811) 2220 (1818) Korkeintaan 

valtakunnal-

linen ka 

Ero valtakunnalli-

seen keskiarvoon 

kaventuu  

Perusterveyden-

huollon nettokus-

tannukset eu-

roa/asukas 

702 (642)  612 (629) 673 (623) Korkeintaan 

valtakunnal-

linen ka 

Ero valtakunnalli-

seen keskiarvoon 

kaventuu 

Erikoissairaan-

hoidon nettokus-

tannukset eu-

roa/asukas 

1516 (1188) 1428 (1177) 1546 (1190) Korkeintaan 

valtakunnal-

linen ka 

Ero valtakunnalli-

seen keskiarvoon 

kaventuu 

Toimeentulotuki 

euroa/asukas 

89 (145) 81 (142) Tietoa ei 

saatavilla 

Korkeintaan 

valtakunnal-

linen ka 

Ero valtakunnalli-

seen kesiarvoon 

kaventuu 

Työllisyysaste 

(sis. Vaalan) 

(koko maa 

68,1 %) 

62,7 % Kainuu 64,9 

% 31.8.2017 

(koko maa 

69,6 % 

31.12.2017) 

  

Työttömyysaste 

(pl. Vaala) 

17,9 % (koko 

maa 14,4 %) 

15,2 % (koko 

maa 13,6 %) 

 14 % (koko 

maa 11,2 %) 

   

THL, Esh:n tuotta-

vuustilasto, kes-

kussairaalat (yht 

16 sairaalaa); 

episodituottavuus 

Episodituot-

tavuus on 104 

Episodituotta-

vuus on 97 

Tieto alku-

vuodesta 

2019 

Kolmen tuot-

tavimman 

keskus-

sairaalan 

joukossa 

Kolmen tuottavim-

man keskussairaa-

lan joukossa 

 


